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Actie voor Oekraïne
De flessenactie voor Oekraïne heeft een mooie eindopbrengst van € 100,00
opgeleverd! Ilse is met juf Annelies naar de Albert Heyn geweest en daar zijn alle
flessen ingeleverd!. Een goed initiatief van de leerlingen waarvoor zij een
opsteker verdienen!

Juf Marja
Maandag 23 mei heeft juf Marja afscheid genomen van de Lamer. Ze heeft alle leerlingen
getrakteerd op een ijsje en groep 4-5 kreeg een mooi spel. In de komende periode richt zij zich op
behandeling en herstel. We wensen haar veel sterkte toe en bedanken haar voor haar inzet.

Formatie 22-23
Volgend jaar werken met een combinatiegroep 1,2,3 een groep 4,5 en een groep 6, 7 en 8. In deze
brief de wijzigingen ten opzichte van dit schooljaar.
•
•
•
•
•

Juf Nikki is komend schooljaar 4 dagen werkzaam in groep 6-7-8. Zij is sinds januari op de
Lamer en het is fijn dat ze komend schooljaar ook weer werkzaam is op de Lamer.
Juf Anke zal komend schooljaar niet meer op de Lamer werken. Zij gaat op de Lantscheene
werken.
Juf Marja zal komend schooljaar niet meer op de Lamer werkzaam zijn.
Juf Geeske zal op maandag en dinsdag werkzaam zijn in groep 4-5 en op woensdag is zij
ambulant voor rt/pt en ict werkzaamheden.
Juf Irma zal komend schooljaar 1 dag per week als Intern Begeleider op de Lamer blijven
komen. Zij is afwisselend op maandag, dinsdag of donderdag aanwezig.

Het schema is als volgt;
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Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasdagen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15-10 t/m 23-10-2022
24-12 t/m 08-01-2023
25-02 t/m 05-03-2023
07-04 t/m 10-04-2023
27-04-23 (in de meivakantie)
24-04 t/m 07-05-2023
18-5-2023 en 19-05-2023
29-05-23
22-07 t/m 03-09-2023

Margedagen worden nog ingepland en zullen in de volgende Nieuwsflits gecommuniceerd worden.

Obs de Lamer 100 jaar 25 juni!
De jubileumcommissie is blij met de aanmeldingen voor de reünie en feestavond. We hebben zo
zorgvuldig mogelijk oud-leerlingen, personeelsleden en andere betrokkenen bij de school
uitgenodigd, maar stel dat u geen uitnodiging heeft ontvangen en u wel 25 juni aanwezig wilt zijn,
dan graag een email naar 100jaar@obsdelamer.nl voor woensdag 1 juni.
Voor het programma en opgave kunt u terecht op www.obsdelamer.nl of onze facebookpagina
Reünie 100 jaar de Lamer.
De kinderen die nu op school zitten hebben in februari een feestweek gehad en 25 juni is een dag
voor oud-leerlingen dus niet voor onze huidige leerlingen. Zij hebben op dinsdag 12 juli een
feestelijke circusdag met voorstelling.
Hulp gevraagd!
Voor het feest wordt er een tent geplaatst op vrijdag 24 juni en afgebroken op maandag 27 juni. De
tijdstippen voor opzetten en afbreken zijn nog niet bekend. Maar we zijn al wel hulp nodig hierbij.
Ben je beschikbaar op 1 of 2 dagen, laat het weten aan Annelies. Graag voor 3 juni.
Daarnaast zijn we op zaterdag 25 juni tijdens de reünie en feestavond ook nog hulp nodig. Heb je zin
en tijd om te helpen, laat het voor 3 juni weten aan Annelies

Pauzes en het veldje
Wanneer de weersomstandigheden goed zijn, mogen de kinderen van groep 6/7/8 weer voetballen
op het veldje in de pauzes. Dit is afgestemd met het Plaatselijk Belang.
Op school zijn eventueel voetbalschoenen aanwezig. We hebben de afspraak gemaakt dat de
schoenen die worden gebruikt op het veld, niet in de school worden gedragen.
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Verkeersexamen groep 7-8 uitslag
Alle leerlingen van groep 7-8 zijn geslaagd voor het praktisch
verkeersexamen in Wolvega. Gefeliciteerd allemaal!!

Schoolkorfbal
Wat hebben we een mooie korfbalmiddag gehad. Fantastisch weer en er zijn heel wat doelpunten
gescoord. De middenbouw wist zelfs de 1e prijs in de wacht te slepen door al hun wedstrijden te
winnen. We willen alle coaches, supporters en kinderen bedanken voor deze gezellige middag.

Juffendag
Groep 8 organiseert op vrijdag 3 juni juffendag. De kinderen mogen verkleed komen. Deze dag
moeten de leerlingen wel een pauzehap meenemen en tussen de middag wordt het een Tostidag
voor groep 3 t/m 8. Neem dus zelf een broodje ham/kaas mee. Voor saus wordt gezorgd.
Vergeet ook niet je gymschoenen.
Groetjes groep 8

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 30 mei
Dinsdag 31 mei
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni
Donderdag 9 juni
Vrijdag 10 juni
Maandag 13 juni
Dinsdag 14 juni
Donderdag 16 juni
Vrijdag 17 juni

Locatie
Vergaderdag en intervisie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsflits van schooljaar 2021- 2022 zal op vrijdag 17 juni 2022 in uw mailbox te
vinden zijn.

Obs de Lamer Hoofdweg 55 8486GC Oldelamer www.obsdelamer.nl

Nieuwsflits
OBS de Lamer

nummer 12 schooljaar 2021-2022

Agenda 2021-2022
Mei
23

Start blok 6 Vreedzame School

Juni
1
3
6 t/m 8
7-10
9
13
17
25

Luizencontrole
Juffendag
2e pinksterdag en Pinkstervakantie
Avondvierdaagse Wolvega
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsflits
Reünie/feestavond 100 jaar de Lamer

juli
1
Week 27
8
9
12
14
15
16

Rapport mee
Oudergesprekken
Nieuwsflits en schoolkrant zomer
Oud papier
Circusdag voor alle leerlingen en 14.00 uur voorstelling
Afscheid groep 8
Laatste schooldag, alle leerlingen 12.00u vrij
Start zomervakantie

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen gemaild worden naar directie.delamer@comprix.nl
Met vriendelijke groet,
Team Obs de Lamer
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